
                                                                                         
  
TISKOVÁ ZPRÁVA  

 

Valná hromada JVS se sešla i v koronavirové době. Využil se 
institut plných mocí a dodržovala epidemiologická pravidla 

 

ČESKÉ BUDĚJOVICE, 20. května 2020  

Sucho a klimatické výkyvy, provázející rok 2019, provoz jihočeské vodárenské 
soustavy nijak neohrozily. „Soustřeďujeme se především na posílení její odolnosti a 

připravenost na nečekané události. Opakovaně se prokazuje, že soustava je, na 

rozdíl od některých lokálních zdrojů, schopná zásobit obyvatelstvo a potravinářský 
průmysl v kraji kvalitní pitnou vodou i v případě, nastanou-li mimořádné události. Tu 

letošní, s koronavirovou epidemií, nevyjímaje,“ uvedl Antonín Princ, předseda 
představenstva Jihočeského vodárenského svazu (JVS) na úterní valné hromadě.  

Ta se konala dva dny po skončení nouzového stavu v zemi, ale za stále platných 
mimořádných epidemiologických opatření. Hlasovací práva, která vlastní 264 obcí a 
měst podle klíče, že každý člen má jeden základní hlas a další za každé celé dva 
tisíce registrovaných voličů, proto někteří členové předali formou plné moci jiným.  

Vloni bylo z Vodárenské soustavy jižní Čechy, kterou JVS vlastní a provozuje na 
rozloze 6300 km2, odebráno 16,168 milionů m3 pitné vody. To bylo o 144 tisíc m3 
více, než se plánovalo. Meziročně však spotřeba klesla o 151 tisíc m3. I tyto drobné 
odchylky ale potvrzují, že se během posledních let objem prodané vody stabilizoval. 
Příznivý vliv na to má i napojení průmyslových areálů, jejichž podíl loni dosáhl 8,1 
procenta, tedy 1,312 milionů m3. Nejvíce vody ze soustavy odeberou České 
Budějovice s podílem přes 29 procent, táborská aglomerace (přes 10 procent) a 
Český Krumlov (přes 4 procenta). Celkem je na ní napojeno na 400 tisíci obyvatel ve 
více než 150 městech a obcích, z nichž ale některé provozují i vlastní zdroje vody.  

 
„Do budoucna se JVS zaměří na systémové investiční akce, posilující dál odolnost a 
modernizaci technologií, a to zvláště v oblastech, které svými odběry generují 

prostředky na takové investice,“ uvádí Antonín Princ 
 
V roce 2019 vynaložil JVS na investice 67,4 milionů Kč a 18,2 milionů Kč na opravy a 
údržbu svého majetku. Obavy ze sucha a rozvoj dálniční sítě D3 a D4 v kraji zvyšují 
zájem obcí i průmyslových areálů o napojení na soustavu. Svaz proto nyní přijal nová 
pravidla k posuzování takových žádostí.  



Valná hromada JVS zvolila nové členy představenstva za ty, jimž skončil pětiletý 
mandát. Stali se jimi  Ing .Arch. Petra Trambová za Písecko, Ing Jiří Fišer za 
Táborsko, Ing. Bohumil Komínek za Jindřichohradecko, Ing Martin Malý za 
Prachaticko a osmý zástupce společný za region Antonín Princ.  

Za nové členy svazu byly přijaty obce Hlavatce (Táborsko) a Olšovice (Prachaticko). 
Tím počet členských obcí, vlastnících JVS, vzrostl na 266. 


